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 التكاليف والمحاسبة اإلدارية مبادئ                   الفصلي الموحداالختبار           جامعة الملك سعود                       

ـ                 1437/  36العام الجامعي   كلية إدارة األعمال                               حسب 202             ه
 ساعتان: الزمن                                ولاالالفصل الدراسي                                  قسم المحاسبة        

 :المسلسل :الرقم الجامعي :االسم

 األمر:مع بيان العمليات الحسابية إذا تطلب لكل مما يلي اجابة  أفضلضع دائرة حول   

 :انها المحاسبة االدارية او سماتخصائص  من  -1
 المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. االلتزام بتطبيقركز علي المستقبل مع عدم ت -أ

 تركز علي االحداث التي وقعت في الماضي والتي يمكن التحقق منها واالعتماد عليها. -ب
 تكون في صورة اجمالية.التي المالية و تتركز علي البيانا -ج

 رة دورية.المحتوي وتعد بصو تقاريرها نمطية في الشكل و -د

 المدخل الذي يستخدمه المحاسبون االداريون عند اتخاذ قرار تخصيص الموارد هو: -2

 تخفيض التكلفة. -أ

 التكلفة و المنفعة. -ب

 تخفيض وقت العمل -ج

 تحقيق االهداف التنظيمية. -د

 مصطلح عام يستخدم لتحديد كل من تتبع وتخصيص التكاليف لغرض تكلفة معين: -3

  تجميع التكلفة. -أ

 تتبع التكلفة. -ب

 تعيين التكلفة. -جـ

   .تكلفة التحويل -د

 :منفعة في الفترة الحالية تعتبر علىالتكلفة المستنفذة في سبيل الحصول  -4
 . مصروف -أ

 .اصل -ب
 خسارة.                            -جـ

 اجابة اخري هي............. -د    

 هي: ير الخارجيةألغراض اعداد التقار القابلة للتخزين التكاليف -5

 المباشرة.  الصناعية التكاليف -أ
 تكلفة االنتاج. -ب

                           . تكلفة الفترة -جـ
 التكاليف المتغيرة. -د    

 االيراد في قائمة الدخل: علىالقابلة للتخزين  تحميل التكاليفيتم  -6

 عندما يتم شراء المواد المباشرة للمنتج.  -أ

 تصنيع المنتج.        بعد أن يتم -ب

 عندما يتم بيع المنتج.     -ج

 في وقت آخر هو.................... -د

 الدور الذي يقوم به المحاسب اإلداري المتعلق بتجميع البيانات والتقرير عنها هو: -7

 التسجيل. -أ

 حل المشاكل. -ب
 توجيه االهتمام. -ج

 اجابة اخري هي ............. -د
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 .هو لعادي الذي توجد خالله عالقة محددة بين ذلك المستوي من النشاط وبين تكلفة معينةمستوي النشاط ا -8

 المدي االنتاجي المالئم.        -أ
 مسبب التكلفة -ب
 .                            غرض التكلفة -ج

  اجابة اخري هي................ -د

واجمالي  ،............ليف الثابتة االجمالية ............................، فان التكامعينةفي حدود مستوي النشاط  عند زيادة -9

 ............التكاليف المتغيرة.............................
  ، تظل ثابتة.     تظل ثابتة -أ

     تظل ثابتة   ، تزيد بنفس النسبة.     -ب
 .    تظل ثابتة   ، تزيد ولكن ليس بنفس النسبة.    -ج

 ، تظل ثابتة.        تتغير  -د

 مباشرة: وتكاليف غيرالتكاليف الي تكاليف مباشرة  بأي من العبارات التالية غير صحيحة فيما يتعلق بتبوي -10

 تتبع التكاليف المباشرة. -أ

        .كلما زادت التكاليف المباشرة زادت الدقة في اعداد البيانات -ب
 .                       تخصيص التكاليف المباشرة.      -ج

 تخصيص التكاليف غير المباشرة  -د

 :الشركات طريقة الحد األعلى والحد األدنى لتقدير دالة التكاليف وقد توافرت لديك البيانات التالية إحدىتستخدم  -11

 تكاليف العمالة ساعات العمل  

 لاير 10000 ساعة 400 الحد األعلى

 لاير  6800 ساعة 240 الحد األدنى

 ساعة عمل تبلغ: 300فإن تكاليف العمالة عند مستوي نشاط 
 لاير. 4000 -أ

 لاير.                     6000 -ب
  لاير. 8000 -ج

 لاير. 2000 -د

 النسبة التي يمكن أن تنخفض مبيعات الشركة في حدودها وال تحقق الشركة خسائر.  -12

 نسبة الربح الحدي. -أ
 نسبة المزيج البيعي. -ب

 .                            ل الربحنسبة مجم -ج
 نسبة هامش األمان -د

وحدة فان  20000لاير، فاذا بلغ حجم االنتاج  14وحدة بلغت التكاليف الثابتة للوحدة  10000عند حجم انتاج  -13
 التكاليف الثابتة:

                                          لاير للوحدة.                          7تنخفض الي     -أ

 لاير للوحدة  28تزيد الي  -ب
 للوحدة. رياال 14تظل ثابتة  .-ج

 لاير. 280000يبلغ اجماليها  -د

وحدة فان  20000لاير، فاذا بلغ حجم االنتاج  6وحدة بلغت التكاليف المتغيرة للوحدة  10000عند حجم انتاج  -14

 التكاليف المتغيرة:
                                      لاير. 60000يبلغ اجماليها    -أ

 لاير. 120000يبلغ اجماليها  -ب
 لاير للوحدة.                         12تزيد الي  -ج

 لاير للوحدة.   3تنخفض الي  -د



3 
 

لاير، والتكاليف الثابتة المتوقعة  150000لاير، واجمالي التكلفة المتغيرة  250000كانت المبيعات المتوقعة  إذا -15

 لاير، فان قيمة المبيعات التي تحقق التعادل تكون: 48000
 لاير.  80000   -أ

 لاير.  250000 -ب

 لاير.  120000 -ج
 اجابة اخري هي .................. -د

 ( وكانت بيانتهما كاالتي:منتجين)س(، )صتقوم إحدى الشركات بإنتاج وبيع  -16
 .%75لاير للوحدة، ونسبته في التشكيلة  12 ةللوحدة، والتكلفة المتغير رياال 16المنتج )س(: سعر البيع 

 . %25لاير للوحدة، ونسبته في التشكيلة  16 ةللوحدة، والتكلفة المتغير رياال 24المنتج )ص(: سعر البيع 
 :تكون التعادل نقطة نفا ،رياال75000اإلجمالية التكاليف الثابتة  وتبلغ

 .من )ص(وحدة  3750  من )س(، وحدة 11250 -أ
 من )ص(. وحدة 5000وحدة من )س(،  10000 -ب

 .من )ص( وحدة 4000، من )س( وحدة 12000 -ج
    اجابة اخري هي ..................   -د

 وكانت بيانات التكاليف للوحدة كاالتي: وحدة، 8000وحدة، وبيع  10000الشركات اعمالها بإنتاج  إحدىبدأت  -17
 مواد مباشرة

 غير مباشرة متغيرة تكاليف صناعية
 تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة

 لاير  30

 لاير    3
 لاير  25

 اجور مباشرة

 عمولة مبيعات
 وإداريةتكاليف بيعيه 

 لاير   2

 لاير   5
 لاير  15

 فإن التكلفة القابلة للتخزين للوحدة وفقاً لمفهوم التكلفة المتغيرة تبلغ:

           لاير. 32   -أ

 .لاير 35 -ب
 لاير 40 -ج

 لاير. 60  -د

تكلفة  وحدة بإجمالي 10000وبلغ حجم االنتاج خالل تلك الفترة  الحالية،الشركات نشاطها خالل الفترة  إحدىبدأت  -18

وحدة، في ضوء فهمك لتبويب التكاليف علي اساس توقيت تحميلها  6000المبيعات  وبلغ حجم لاير، 90000انتاج 
 :المالي تبلغلتي تظهر في قائمة المركز االيراد، فأن التكاليف ا على

 لاير.  90000   -أ

 لاير.  60000 -ب
 لاير.  36000  -ج

 لاير. 54000  -د

 توافرت لديك البيانات التالية الخاصة بأحدي الشركات الصناعية:  -19

 لاير. 80000                     مخزون االنتاج التام اول الفترةتكلفة 
 .لاير 67000   لتام اخر الفترة                  تكلفة مخزون االنتاج ا

 .لاير 270000              نتاج المباع خالل الفترةفة االلتك
 لاير بالنقص. 10000         التغير في تكلفة مخزون االنتاج تحت التشغيل

 فان تكلفة االنتاج التام خالل الفترة تبلغ: 
 لاير. 283000 -أ

 لاير. 280000 -ب
 لاير. 260000 -ج

 لاير. 257000  -د 

لاير عند مبيعات قيمتها  25000الشركة تحقيق صافي ربح  وتستهدف %25اذا كانت نسبة الربح الحدي  -20
 فان التكاليف الثابتة تبلغ: لاير، 200000

 لاير.                            25000   -أ
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 لاير.                 100000 -ب

                         لاير.   50000  -ج
 لاير.     75000  -د

لاير، واجمالي  28000لاير، وبلغ اجمالي التكلفة المتغيرة  70000وحدة بمبلغ  7000الشركات  إحدىباعت   -21

 تبلغ:لاير  60000لاير، فان الوحدات التي يجب بيعها لتحقيق ربح مستهدف  12000التكلفة الثابتة 
 وحدة.   10000   -أ

             وحدة. 12000 -ب
 وحدة. 11666 -ج

 اجابة اخري هي .............  -د

 توافرت لديك البيانات التالية الخاصة بأحدي الشركات الصناعية:  -22

 لاير. 90000التكلفة االولية                                          
 تغيرة(.م %40) رياال 50000التكاليف الصناعية غير المباشرة                  

 متغيرة(.  %30لاير ) 40000التكاليف التسويقية واإلدارية                        
 لاير بالنقص. 10000التغير في تكلفة مخزون االنتاج تحت التشغيل   

 فان تكلفة االنتاج التام خالل الفترة وفقا لمفهوم التكلفة المتغيرة تبلغ: 
   لاير.                        132000 -أ

 .لاير. 150000 -ب
 لاير. 120000 -ج
 لاير.  10000  -د 

 لي البيانات الخاصة بأحدي الشركات الصناعية:يفيما  -23
 لاير   20000مخزون انتاج تحت التشغيل اول الفترة     

 لاير    23000محزون انتاج تحت التشغيل اخر الفترة    
 لاير    36000مخزون انتاج تام الصنع اول الفترة        

 لاير    34000مخزون انتاج تام الصنع اخر الفترة       
 لاير  246000تكلفة االنتاج تام الصنع خالل الفترة       

 فان تكلفة االنتاج المباع تبلغ:  
 لاير. 243000   -أ

 لاير.                         244000 -ب
  لاير. 249000 -ج

 لاير. 248000  -د

لاير، وتكلفة  18000لاير، وتكلفة مخزون االنتاج التام اول الفترة  1200000خالل الفترة  اذا كانت المبيعات  -24

من المبيعات، والتغير في تكلفة مخزون االنتاج تحت  %40لاير، ونسبة مجمل الربح  810000االنتاج المتاح للبيع 

 بلغ: لاير بالنقص، فأن تكلفة مخزون االنتاج التام اخر الفترة ت 10000التشغيل 

 لاير. 390000 -ب

 لاير. 100000 -ب
 لاير. 90000 -ج

 اجابة اخري هي:.................   -د 

 كل ما يلي يتطلب استخدام مفهوم أو مدخل التكلفة الكلية ما عدا:  -25

 المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. -أ
 اعداد التقارير الخارجية.                          -ب

 لداخلية للمديرين.اعداد التقارير ا -ج
  اجابة اخري هي.......................  -د 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق،،،،



5 
 

 نموذج االجابة لالختيار المتعدد
 أ 1

 ب 2

 ج 3

 أ 4

 ب 5

 ج 6

 أ 7

 أ 8

 ب 9

 ج 10

 ج 11

 د 12

 أ 13

 ب 14

 ج 15

 أ 16

 ب 17

 ج 18

 د 19

 أ 20

 ب 21

 ج 22

 د 23

 ج 24

 ج 25

 
 


